Referat fra repræsentantskabsmødet
Tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.00
i Viby Idrætscenters cafeteria
Til stede: Ca. 40 personer
Afbud fra æresmedlemmer: Kurt Hansen og Annelise Niklasson
Referent: Pernille Hershøj

Inga Skjærris bød velkommen til repræsentantskabsmødet til æresmedlemmer, prismodtagere,
medlemmer og sponsorer, politiker m.fl. Indledningsvis blev der startet med lidt mad. Herefter
prisuddeling.
Priser
Der blev uddelt 3 hædersbeviser/priser:




Årets træner-leder pris
Årets Super Best pris
Årets Idrætsudøver pris

Årets idrætsudøver pris Super Best gik til Marius Mathiasen fra løb. En pokal og en check på
1.000 kroner medfølger. Marius har en smittende entusiasme. Opfordre til at der skal arbejdes med
fokus på målet. Han har selv store krav til sin egen træning. Hertil kommer en iørefaldende
vejrtrækning. Altid i front. Hjælpsom både i forhold til træning og i sociale sammenhænge. På det
seneste udfordret sig selv med en form for cross-løb. Forgangsmand med et fortrinligt humør.
Årets træner-leder pris gik til Søren Krarup Andersen. Han har i mange år været et samlingspunkt
for fodbolddrengene født i 1996. Vundet DBU´s forårsturnering 2012. Stor indsats i forhold til de
store drenge og fortsætte nu som træner i det regi. Positiv og engageret og har et meget behageligt
væsen. Gennemgået en stor udvikling siden han startede som fodboldtræner. Indstillet af
fodboldafdelingen.
Viby Lavpris/Super Best Viby Idrætspris går til Preben Pedersen på 3.500 kroner til
idrætsmæssige formål. Han har vist et stort engagement. Startede et far/barn hold. Træner nu
drenge. Aktiv gymnast. Stor forståelse for motivation af drengene. Forståelse for motorik. Naturlig
og rolig autoritet med stor respekt. Værdifuld sparringspartner for bestyrelsen. Godt humør og
forståelse for gymnastikken, som værdsættes meget.
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Sidste års modtager af Idrætsprisen Lisbeth Nielsen fortalte om hvad hun havde brugt sin pris til.
Hun tog til Fuera Ventura med sin datter. Dyrkede idræt i cirka 6 timer om dagen. Der var fokus på
dans, fitness m.v.. Fik god inspiration med hjem til holdet.
Kirkens genbrug
Karsten Kristensen fra Kirkens genbrug fortalte, at ca. ¼-del af deres overskud må gå til lokale
formål efter nærmere fastsatte kriterier. Mange frivillige. Stigende omsætning i 2012.
Sognegrænser/geografisk afgrænsning afgøre, hvor der kan uddeles lokalt. Sidste år uddelt et beløb
til VIF. I år samme koncept. Sidste år blev der givet et beløb på 15.000 kroner. I år 20.000 kroner til
VIF. FU vurderer ansøgningerne. Inga kvitterede for beløbet. Karsten Kristensen oplyste, at
genbrugsbutikken har 10 års fødselsdag den 22. maj 2013.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
John Niklasson blev valgt. Han konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet.
John Block og Michael Andersen blev valgt som stemmetællere.
2. Formanden aflagde beretning
Fyldestgørende skriftlig beretning, som der henvises til. Inga fortalte et lille ”eventyr” om VIF og
udfordringerne i 2012/2013. Herefter Viby Idrætsforenings klubsang.
Visioner 2013:




Visionsdrøftelser den 6. maj 2013. Herefter dialog med kommunen
Motionscenteret er nu kommet så langt, at det behandles i Roskilde kommune. Håber meget,
at vi får den lånegaranti, som der er brug for.
Der er i Roskilde kommune afsat 75 millioner til en svømmehal. Vi vil gerne med i
dialogforum vedrørende dette, men vi er (endnu) ikke blevet inviteret.

Inga bemærkede, at idrætten skal være værdifuld og sjov. Idrætten skal have en samfundsmæssig
nytteværdi. Vi vil gerne være et fyrtårn i forhold til idrætten i vores område.
Inga opfordrede til en større opbakning til foreningsarbejdet. Endvidere fokus på tillid og god
omgangstone. Der kan være ting, som der ikke kan fortælles om. Det skal der være forståelse for.
Fleksibilitet og hjælpsomhed skal være i højsædet.
Der afsættes penge til reparationer, nøglesystem, nyt tag til hallerne og nye gulve.
Inga takkede alle, som har ydet en indsats/bidrag for Viby Idrætsforening, herunder sponsorer,
kommunen, politikere, medlemmer, halinspektøren og hans medhjælpere, frivillige, pressen,
arbejdsgrupper, forældre, FU, HB og andre aktører.
Tak til Edith og John og alle de trofaste hjælpere.
Afsluttede med et citat.

Side 2 af 7

John Niklasson gjorde opmærksom på det kommende kommunevalg. Vigtigt at deltage på
vælgermøder.
Inga bemærkede, at der den 13. november 2013 er arrangeret et vælgermøde af City-foreningen.
Ingen bemærkninger til beretningen.
3. Formændene for idrætsafdelingerne aflagde beretninger
Der blev aflagt beretninger fra følgende afdelinger:
Badminton v/ Mai-Britt
Fodbold v/ Thomas Kastrup på vegne af Dan Olsson
Gymnastik v/ Karina
Håndbold v/ Torben Ryttergaard. Check fra DHF til håndbold fitness på 4.000 kroner, som blev
overrakt til Sus og Anders.
Jujitsu v/ Ole
Løb/ walk and talk v/ Lisbeth Nielsen
Petanque v/ Ole Rasmussen
Cafeteria, herunder regnskabet v/ John Block. Dette var sidste år, hvor cafeteriaet blev drevet af
frivillige. En stor kvittering til alle de frivillige, som har ydet en indsats for cafeteriaet.
Natsjov v/ Jacob Stephansen. Har efterhånden været afholdt en del år med forskellige temaer.
Pædagoger fra klubben og fritidscentrene. Sæson september til april. Stor succes. Vil gerne have
lidt hjælp fra gymnastik til at tage i mod ved spring m.v. Udfordring i december 2013, da
pædagogerne holder julefrokost. Derfor obs på, at der er brug for ekstra hjælp den første fredag i
december 2013.
Mellem 80-110 deltagere i de små årgange. De store er her fra 21.30 – 24.00. Deltagerantallet er her
fra 10-50. Der mangler dog piger i aldersgruppen fra 7. klasse og opefter.
Der henvises i øvrigt til beretningerne, som er vedhæftet referatet.
4. Hovedkassereren forelagde den reviderede årsrapport
Michael fremlagde den reviderede årsrapport 2012. Ligner sig selv. De fleste poster er på samme
niveau. Omkostninger nogenlunde det samme som sidste år. Bemærkede juniorarrangementet.
Kapital til Caféen er i 0, da det var sidste år cafeteriaet blev drevet i den form.
Ingen bemærkninger til regnskabet.
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5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand (i lige år). 2013 ulige år, dvs. ikke på valg.
7. Valg af næstformand (i ulige år). Hans Greve Brandenborg ønsker ikke genvalg.
Ingen andre kandidater blandt deltagerne på mødet. Inga har en mulig kandidat, men vi skal lidt
længere hen på året inden det kan blive aktuelt. Inga opfordrede til 2 næstformænd. Der er behov
for flere hænder. Der blev opfordret til, at der er fokus på det blandt medlemmer m.v.
Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
8. Valg af hovedkasserer (i ulige år). Michael G. Andersen ønsker ikke genvalg.
Ingen kandidater.
Michael har givet tilsagn om at fortsætte indtil det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, således
er han nu fungerende kasserer.
9. Valg af 2 revisorer



Valg af 1 revisor. Thomas Kastrup er på valg for 2 år og er genvalgt.
Valg af revisorsuppleant. John Block er på valg og er genvalgt.

10. Orientering om etablering af motionscenter
Inga henviste til sidste års repræsentantskabsmøde, hvor det blev lovet, at der ville blive udarbejdet
2 forslag..
Inga gennemgik de to forslag, der var blevet sendt til kommunen.
Kommunen har set på sagen og kunne kun give opbakning til det ene forslag, hvor der etableres et
motionscenter, der hvor det gamle cafeteria lå. Aktuelt ses der på udmatrikulering + mulighed for
kommunegaranti.
Håber, at vi kan arbejde videre med projektet.
Endvidere søgt om penge til foldedør/skillevæg.
Thomas Kastrup nævnte udfordringer med foldedør. Fodbold vil gerne opfordre til to møderum +
bemærkninger til placering.
Fodboldafdelingen ønsker uændret, at der er to konkrete forslag/modeller som repræsentantskabet
skal tage stilling til.
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Som sidste år gøres der opmærksomhed på konkurrenceforvridning i forhold til lignende tilbud i
byen. Er der taget tilstrækkelig højde for dette? Aktuelt nye ejere v/ sport og spinning – nu Dansk
Fitness.
VIF har været i dialog med Claus (tidligere ejere af sport og spinning). Inga oplyste, at et
motionscenter i VIF ikke er konkurrenceforvridende. Det er VIF´s motionsafdeling, som lejer sig
ind i bygningen.
Hvad er repræsentantskabet holdning? Hvem skal beslutte dette?
Michael Andersen oplyste, at vi som udgangspunkt ikke skal konkurrere med andre, men VIF´s
overvejelser har længe været offentligt kendt, så han så ingen problemer.
Rita Block spurgte til, hvordan vi kan drifte et motionscenter med overskud, hvis et privat ikke
kunne løbe rundt.
Inga henviste til motionscenterne i bl.a. Gadstrup og Borup. Der er forskel på et kommercielt drevet
motionscenter og et VIF motionscenter relateret til idrætsforeningen.
John oplyste, at det ikke er et beslutningspunkt. Der henvises til en ekstraordinær
generelforsamling.
Thomas Ryttergaard bemærkede, at der ikke var gjort som lovet på sidste års
repræsentantskabsmøde.
Thomas Kastrup bemærkede, at det der blev ført til referat sidste år var et krav om to forslag incl.
økonomi m.v.
Inga oplyste, at der er sendt to forslag til kommunen.
Hun oplyste endvidere, at formændene den 14. februar 2013 drøftede oplægget og der var
tilslutning. Det blev her konkluderet, at den mest optimale løsning var at opføre en ny bygning.
Inga redegjorde endvidere for processen, herunder den fremadrettede proces med kommunen.
Inga mener, at fodboldafdelingens forslag er inddraget i processen.
Det er kommunale lokaler + en selvejende institutions bestyrelse, som ønsker at opføre en bygning.
Det er ikke en sag for repræsentantskabet.
Henrik Jelstad bemærkede, at arbejdsgruppen er ved at undersøge, hvad der kan lade sig gøre. Kan
vi få det udmatrikuleret m.v. Mener ikke, at det er en opgave for repræsentantskabet. De ting skal
falde på plads.
Lisbeth spurgte til, hvem der er den selvejende institution.
Den er ikke etableret endnu. Der spørges til om repræsentantskabet ikke har indflydelse på dette.
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Hvis der skal tages endelig beslutning om noget, skal det ske på en ekstra ordinær
generalforsamling.
Thomas Kastrup bekymret omkring økonomien.
Beslutning: Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling/repræsentantskabsmøde med
tre punkter på dagsorden:




Valg af næstformand
Valg af hovedkasserer
Stillingtagen til motionscenter – specificeret og med bilag.

11. Eventuelt
Birgit Petersen fra kulturudvalget. Kvitterede for tilfredshed omkring samarbejdet med Roskilde
Hallerne.
Motionscenteret: Der er mange idrætsforeninger som har motionscenter. Birgit ser derfor ikke
konkurrerende forhold som problematiske.
Udfordring er kommunegarantien. Bliver nok først afgjort i projekt 2014.
Hun er endvidere opmærksom på det behov, der er for reparationer m.v., men det bliver en del af
budget 2014.
Skillevæg – her er det vigtigt, at der er enighed inden, der søges.
Svømmehallens dialogforum. Det er besluttet, at alle idrætsforeningerne er repræsenteret gennem
RIU og ikke i dialogforum.
Der er afholdt et møde omkring svømmehalsprojektet.
Kvitterede i øvrigt for møder med VIF.
Hun er klar til at høre om vores visioner.
Der lyttes til, hvad der bliver sagt og vores ønsker.
Hanne spurgte til problemer med hundehømhøm på fodboldbanerne.
Det er ikke noget stort problem.
Karsten Nielsen – Roskilde Idrætsunion.
Ros til VIF, som altid er aktive også til idrætsfesterne. Tak til vores aktivitet.
John takkede for god ro og orden.
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Inga afsluttede med at takke Birgit og Karsten for samarbejdet.
Inga bemærkede det store arbejde der er gjort og vi bliver nødt til at være visionære, herunder at få
etableret et motionscenter.
Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.
Oktoberfest
Byfest den 31. august 2013, hvor der kan bidrages til forskellige ting.
En stor tak til Hans for hans stort indsats for VIF. Tak for kampen.
Tak til John Niklasson.
Tak for debatten og deltagelsen.
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